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1	InleIdIng

Overstromingen zijn natuurlijke en dus ook onvermijde-
lijke fenomenen en komen op regelmatige basis voor in 
Vlaanderen. Ze kunnen veroorzaakt worden door storm-
vloeden vanuit zee zoals de zeer bekende storm in de nacht 
van 31 januari op 1 februari 1953 die heel wat slachtoffers 
maakte in Zeeland maar ook in Vlaanderen grote schade 
aanrichtte. Frequenter voorkomend zijn dan weer de over-
stromingen vanuit rivieren na langdurige en hevige regen-
val. De laatste grote overstroming van dit type ligt zelfs nog 
vers in het geheugen en is nog maar geleden van 14 en 15 
november 2010 toen grote delen van het Dender- en Zen-
nebekken blank kwamen te staan (zie figuur 1).

Alle toekomstige klimaatmodellen zijn het er bovendien 
over eens dat frequentie en intensiteit van extreme weerfe-
nomenen (nattere winters, drogere zomers) in de toekomst 
alleen maar zullen toenemen. Door de combinatie met 
een stijgende zeespiegel (60cm tot 200cm stijging aan de 
Vlaamse kust tegen 2100) zal de kans op overstromingen 
dus alleen maar groter worden de komende decennia.

Om overstromingen langs rivieren te vermijden, was het 
Vlaamse beleid tot midden de jaren 90 vooral gericht op het 
zo snel mogelijk afvoeren van water. Dit leidde echter niet 
altijd tot het gewenste resultaat en had zelfs dikwijls ne-
gatieve effecten doordat het overstromingsgevaar stroom-
afwaarts juist steeg. Tegenwoordig wordt echter meer ge-

Figuur 1
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streefd naar een integraal waterbeheer waarbij gewerkt 
wordt met een drietrapsstrategie: vasthouden (het water 
houden waar het valt bijvoorbeeld door betere infiltratie), 
bergen (overtollig water tijdelijk ophouden in reservoirs of 
gecontroleerde overstromingsgebieden waar het geen of 
weinig schade veroorzaakt) en afvoeren (laatste fase waar-
bij het water gespreid in de tijd afgevoerd wordt naar zee). 
Het volledig vermijden van overstromingen is echter zowel 
maatschappelijk als economisch onverantwoord (te hoge 
kosten in vergelijking met de baten) en daarom staat in het 
nieuwe beleid (sinds eind de jaren 90) niet langer het ver-
mijden van overstromingen maar wel het vermijden van 
overstromingsrisico voorop. Hierbij is het overstromings-
risico het product van de kans van een overstroming en de 
schade van die overstroming. Het vermijden van overstro-
mingsrisico wil bijvoorbeeld zeggen dat een uitgestrekte 
overstroming (honderden hectares) in een gebied met wei-
nig economische waarde te verkiezen is boven een uiterst 
kleine overstroming waar echter veel economische waarde 
geconcentreerd is.

Om de economische schade op een uniforme en objectieve 
wijze te kunnen inschatten, bijvoorbeeld om de effecten 
van verschillende alternatieven (verhoogde dijken, gecon-
troleerde overstromingsgebieden) tegen elkaar en tegen de 

huidige situatie te kunnen afwegen, ontwikkelde het Wa-
terbouwkundig Laboratorium van de Vlaamse Overheid in 
samenwerking met de Vakgroep Geografie van de Univer-
siteit Gent een methodologie. Deze methodologie maakt 
gebruik van een variatie aan landgebruiksgegevens en so-
cio-economische gegevens om op een uniforme wijze voor 
gans Vlaanderen het overstromingsrisico te berekenen. De 
methodologie werd vervolgens geïmplementeerd in een 
op een Geografisch Informatie Systeem (GIS) gebaseerd 
softwarepakket, namelijk LATIS (de naam van de Keltische 
godin van water en bier).

Met behulp van deze software zijn door de Vlaamse Overheid 
ondertussen verschillende studies uitgevoerd die de veiligheid 
van de Vlaamse Kust (Kustveiligheidsplan) en de Vlaamse ri-
vieren (Sigmaplan, overstromingsrisicobeheerplannen voor 
de Europese Overstromingsrichtlijn) zullen verhogen.

2	algemene	prIncIpes	Voor	
oVerstromIngsrIsIcoberekenIng

In figuur 2 is het vereenvoudigde schema van een overstro-
mingsrisicomodel weergegeven dat zowel het uitgangspunt 
is in Vlaamse als in internationale overstromingsrisicostu-

Figuur 2
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dies. In de eerste stap, die in Vlaanderen niet in LATIS ge-
beurt maar in specifieke modelleringssoftware, worden op 
basis van een digitaal hoogtemodel, hydrologische model-
len (modellen die de relatie beschrijven tussen de neerslag 
en evapotranspiratie enerzijds en de afvoer naar de water-
loop anderzijds) en hydraulische modellen (modellen die 
de voortschrijding van het debiet in een waterloop en de 
vallei berekenen en de bijhorende waterstanden) overstro-
mingskaarten berekend. Overstromingskaarten geven de 
omvang weer van de overstroming en de daarbij horende 
waterstand (zie figuur 3). Typisch worden overstromings-
kaarten berekend voor een set van terugkeerperioden (bij-
voorbeeld 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100,…), waarbij een overstro-
mingskaart met bijvoorbeeld een 100-jarige terugkeerperi-
ode staat voor een overstroming die gemiddeld 1 keer per 
100 jaar voorkomt.

In de tweede stap van het risicomodel (die op een vereen-
voudigde wijze is voorgesteld voor 3 terugkeerperioden 
in figuur 4) worden op basis van de overstromingskaar-
ten overeenkomstige schadekaarten gemaakt. Hiervoor 
wordt eerst een maximale schadekaart gemaakt op basis 
van verschillende landgebruiksinformatie (bijvoorbeeld 
landgebruikskaarten, ligging van gebouwen en wegen,…) 
en socio-economische data (bijvoorbeeld de waarde van 
gebouwen, de opbrengst van gewassen,…). Deze kaart 
geeft de potentiële schade weer die zou optreden als een 
overstroming de volledige vernietiging van een goed (ge-
bouw, akkerland, weg,…) zou veroorzaken en is verschil-
lend voor elke landgebruiksklasse. Vervolgens wordt de 

Figuur 3
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maximale schadekaart gecombineerd met de verschillen-
de overstromingskaarten (per terugkeerperiode) zodat er 
voor elke overstromingskaart een overeenkomstige wer-
kelijke schadekaart wordt berekend, waarbij de waarden 
uitgedrukt worden in 4/m2 (zie figuur 7). Om tot deze 
werkelijke schadekaart te komen wordt gebruik gemaakt 
van schadefuncties (zie figuur 5 voor theoretische schade-
functies) die de werkelijke schade berekenen als functie 
van de waterdiepte en de maximale schade voor een be-
paalde landgebruiksklasse. Bij een waterdiepte van 2 me-
ter bedraagt de werkelijke schade in dit voorbeeld (figuur 
5) ongeveer 15% (voor residentieel gebouw), ongeveer 
50% (voor inboedel) en ongeveer 90% (voor landbouw) 
van de maximale schade.

In de derde stap van het risicomodel (zie figuur 6) worden 
de schadekaarten voor de verschillende terugkeerperioden 
ten slotte met elkaar gecombineerd tot één risicokaart. 
Hierbij wordt als uitgangspunt volgende formule gebruikt: 
R = ∑f

x 
∙ x ∙ S

x
 (waarbij R = risico; f

x
 = de kans van voor-

komen van een overstroming en S
x
 = de schade die hoort 

bij die overstroming), waardoor schade van overstromin-
gen die vaker voorkomen zwaarder meetelt dan schade van 
overstromingen die slechts heel zelden voorkomen. Het re-
sultaat is een risicokaart die het gemiddelde risico per jaar 
weergeeft (uitgedrukt in 4/m2/jaar).

Figuur 5

Figuur 6
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3	Vlaamse	ImplementatIe:	latIs
De laatste 2 stappen (schadeberekening en risicobere-
kening) van de hiervoor besproken methode werden in 
Vlaanderen door het Waterbouwkundig Laboratorium en 
de Vakgroep Geografie geïmplementeerd in een eigen GIS-
software LATIS. Deze laatste 2 stappen van het risicomo-
del bevatten immers vele bewerkingen (combineren van 
kaartlagen, kaartlagen koppelen met tabeldata,…) die snel 
en eenvoudig in een GIS kunnen uitgevoerd worden. LA-
TIS heeft een gebruiksvriendelijke interface die het beheer 
van de data en het gebruik van het model vereenvoudigt en 
maakt voor de GIS-berekeningen gebruik van de commer-
ciële software IDRISI (ontwikkeld door Clark Labs, Clark 
University).

Voor de implementatie van LATIS wordt enkel gewerkt met 
basisdata die beschikbaar zijn voor het volledige grondge-
bied van Vlaanderen, zodat de methode in elke studie uni-
form kan toegepast worden. Als er dus van een bepaalde 
provincie of gemeente zeer gedetailleerde data zou bestaan 
die daar wel een meerwaarde zou zijn maar nergens anders 
in dezelfde vorm bestaat, dan wordt deze niet gebruikt in 
het model.

In de volgende paragrafen wordt vervolgens overlopen wel-
ke data en aannames in de LATIS-software vervat zitten.

3.1 Opmaken van de landgebruikskaart

Als basis voor een landgebruikskaart wordt in LATIS ge-
start van de Biologische Waarderingskaart (versie 2) die 
voor heel Vlaanderen beschikbaar is. Op basis van deze da-
taset kan het volledige grondgebied ingedeeld worden in 9 
landgebruiksklassen (zie figuur 8). 

Om echter meer gedetailleerde risicoberekeningen te kun-
nen doen, zijn ook de locaties van kleinere elementen no-
dig. Daarom wordt in eerste instantie ook de CADMAP-
dataset toegevoegd aan de landgebruikskaart (zie figuur 9). 

Deze dataset bevat de ligging van alle gebouwen in Vlaan-
deren. De gebouwen kunnen verder opgesplitst worden in 
residentiële en industriële gebouwen door alle gebouwen 
die op industriële percelen liggen (een dataset van het 
Vlaams Agentschap voor Ondernemen) te selecteren.

Naast de gebouwen worden ook de wegen en de spoorwe-
gen toegevoegd aan de landgebruikskaart (zie figuur 10) 
omdat die in sommige gevallen erg grote schades kunnen 
hebben bij overstromingen. Hiervoor wordt de wegen-da-
taset van NavStreets (NavTeq) gebruikt en de spoorwegen-
dataset van het Top50v-GIS bestand (gebaseerd op de topo-
grafische kaarten van het NGI). 

Als laatste worden nog de zogenaamde puntelementen aan 
de landgebruikskaart toegevoegd (zie figuur 11). Dit zijn be-
paalde gebouwen of constructies die verschillend zijn van 
de gewone residentiële en industriële gebouwen. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om gebouwen waar zich meer kwetsbare 
personen bevinden (scholen, ziekenhuizen,…), waar hulp-
diensten gevestigd zijn (politie, brandweer), gebouwen die 
een belangrijke historische waarde hebben (musea, kaste-
len, historische molens,…) of constructies die zeer water-
gevoelig zijn en bovendien een hoge economische waarde 
hebben (bijvoorbeeld elektriciteitsinstallaties, parkeergara-
ges,…).

Figuur 8

Figuur 4
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Figuur 9

3.2 Bepalen van de maximale schade

Aangezien het geen zin heeft om de waarde van elk indivi-
dueel object te gaan bepalen, wordt in LATIS gewerkt met 
gemiddelde waarden voor het bepalen van de maximale 
schade. Het verzamelen van de waarde van bijvoorbeeld 
elk individueel gebouw en z’n inboedel zou immers een 
huzarenwerk zijn en bovendien zelfs tegen de privacyre-
gels ingaan. Daarom wordt met socio-economische data 
gewerkt die geaggregeerd wordt op het meest interessante 
(of haalbare) niveau per landgebruiksklasse.

Om de maximale schade van residentiële gebouwen te be-
palen, wordt gewerkt met de gemiddelde verkoopwaarde 
van woningen per gemeente. Deze wordt vermenigvul-
digd met het aantal woningen (statistiek verzameld tij-
dens de ‘volkstellingen’) in een statistische sector (een 
deel van een gemeente) waardoor de totale waarde van 
alle woningen in een statistische sector bekend is. Wan-
neer dit gedeeld wordt door de totale oppervlakte aan ge-
bouwen in die statistische sector (af te leiden van de land-
gebruikskaart), kan de gemiddelde maximale schade per 
m2 voor residentiële gebouwen bepaald worden voor die 
statistische sector. Deze waarde zal dus hoger zijn in sta-
tistische sectoren die in duurdere gemeenten liggen of in 
statistische sectoren die meer woningen op kleinere op-

pervlakte hebben. In Vlaanderen varieert deze waarde van 
ongeveer 600 tot 2000 4/m2. Om de maximale schade 
van de inboedel van residentiële gebouwen te schatten, 
wordt een vast percentage (30%) van de waarde van de 
gebouwen genomen. Dit is een percentage dat gebaseerd 
is op verzekeringsgegevens.

Nog op basis van verzekeringsgegevens kon de maximale 
schade voor verschillende types van industriële gebouwen 
(bijvoorbeeld chemische nijverheid, bouwnijverheid) be-
paald worden. Deze variëren van 100 tot 700 4/m2 per type 
maar zijn wel constant in Vlaanderen. Naast de gebouwen 
zijn er ook nog de landgebruiksklassen residentieel en in-
dustrieel gebied. De schade die bij deze landgebruiksklas-
sen kan optreden is bijvoorbeeld schade aan tuinen of tuin-
huizen (residentieel gebied) of schade aan voorraden, ma-
chines of grote installaties (bijvoorbeeld kranen in havens) 
die buiten staan (industrieel gebied). De maximale schade 
van industrieel gebied (100 4/m2) is dan ook een stuk ho-
ger dan de maximale schade van residentieel gebied (1 4/
m2). Deze waarden zijn door experten bepaald en constant 
voor gans Vlaanderen ongeacht het type industrie waar ze 
bij horen. Ook voor de landgebruiksklasse recreatie, dat 
bijvoorbeeld staat voor parken, sportvelden,... maar niet de 
gebouwen daarop, wordt met een vaste gemiddelde schade 
van 0,03 4/m2 voor gans Vlaanderen gerekend.

Figuur 10



Jaarboek De Aardrijkskunde 2013 87

Voor de landgebruiksklassen akkerland en weiland werd 
een alternatieve methode uitgewerkt die de maximale 
schade afhankelijk maakt van het tijdstip waarop de over-
stroming gebeurt. Wanneer een veld nog geoogst moet 
worden, is de maximale schade namelijk veel hoger dan 
wanneer een veld tijdelijk braak ligt tussen 2 seizoenen. 
Voor akkerland wordt eerst de potentiële maximale schade 
bepaald ongeacht het tijdstip. Hiervoor wordt gewerkt met 
landbouwstatistieken zoals de gemiddelde opbrengst van 
een gewas per hectare en de gemiddelde veilingprijzen 
van een gewas. Op basis van het relatieve voorkomen van 
de verschillende gewassen wordt vervolgens een gewogen 
gemiddelde berekend per landbouwstreek (bijvoorbeeld 
leemstreek, zandleemstreek,...). Op deze wijze krijgen ak-
kerlanden in een landbouwstreek waar relatief veel dure 
groenten geteeld worden een hogere gemiddelde waarde 
dan de akkerlanden in een landbouwstreek waar veel goed-
kope graangewassen en aardappelen geteeld worden. Deze 
waarden variëren van ±0,2 4/m2 tot ±2 4/m2. Hierop wordt 
vervolgens een correctie uitgevoerd die gebaseerd is op het 
groeiseizoen van de verschillende gewassen. In juni is die 
correctiefactor bijvoorbeeld 0% aangezien alle gewassen 
dan op de velden staan, terwijl in januari de correctiefactor 
in sommige landbouwstreken kan oplopen tot 80 à 90% 
omdat dan enkel nog sommige wintergranen op de velden 
staan en de andere braak liggen. Weiland is de landge-

bruiksklasse die de laagste maximale schade (0,008 4/m2) 
heeft. Deze is gebaseerd op de gemiddelde veilingprijzen 
van hooi maar wordt enkel toegepast in de maanden april 
tot oktober omdat er in normale jaren buiten deze periode 
geen weilanden gemaaid worden.

Voor de maximale schade van wegen en spoorwegen werd 
beroep gedaan op de expertise van het Agentschap Wegen 
en Verkeer (AWV) en de NMBS. Deze variëren van enkele 
tientallen tot ongeveer duizend euro afhankelijk van het 
type weg of spoorlijn. Deze gegevens zijn echter vertrou-
welijk en worden niet verder gespecificeerd.

De maximale schade van de verschillende puntelementen 
kan enorm variëren van ongeveer 1500 4/m2 tot enkele 
honderdduizenden euro’s (voor de volledige constructie) 
voor zeer specifieke gebouwen. Ook deze gegevens zijn 
echter vertrouwelijk en worden niet verder gespecificeerd.

Voor de overige landgebruiksklassen (water, natuur, bos en 
overige infrastructuur) wordt geen schade aangerekend. 
Voor natuur en bos is dit omdat de negatieve effecten hier-
voor moeilijk in te schatten zijn en er bij sommige natuur 
zelfs positieve effecten kunnen optreden. Voor de klasse 
overige infrastructuur, die eigenlijk vooral de ruimte rond 
wegen en spoorwegen voorstelt (zie Figuur 8 en 10), wordt 
ook geen schade aangerekend omdat dit al vervat zit in de 
klasse wegen en spoorwegen.

Een speciaal geval is de schade die optreedt aan voertuigen. 
Deze schade wordt niet aan 1 landgebruiksklasse toege-
kend maar wordt verspreid over de residentiële, industriële 
en infrastructuurklassen. De maximale schade wordt hier-
bij bepaald door het aantal voertuigen in een gemeente en 
de gemiddelde verkoopprijs van auto’s in België. Door het 
product hiervan te delen door de totale oppervlakte van de 
residentiële, industriële en infrastructuurklassen kan dan 
de gemiddelde maximale schade per m2 bepaald worden. 

3.3 Schadefuncties

Zoals vermeld in hoofdstuk 2 beschrijven schadefuncties 
de relatie tussen de maximale schade, de waterdiepte en 
de werkelijke schade. Betrouwbare schadefuncties spelen 
dus een belangrijke rol in het risicomodel. In een ideale 
wereld kunnen schadefuncties opgesteld worden door data 
te verzamelen na echte overstromingen over de schade die 
mensen (particulieren of landbouwers) of goederen gele-
den hebben. In Vlaanderen is deze data echter slechts in 
zeer beperkte mate voorhanden (enkel na de overstromin-
gen van november 2010 werden enquêtes uitgevoerd bij 
een beperkt aantal landbouwers en particulieren) dus is het 
onmogelijk om dit te doen.

Daarom worden theoretische schadefuncties (die opgesteld 
zijn door experten) gebruikt die meestal zijn overgenomen 
uit het buitenland. Vooral in Engeland en Nederland werd 

Figuur 11
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in het verleden reeds veel onderzoek gedaan naar het op-
stellen van schadefuncties. Ondertussen is men in som-
mige landen ook begonnen met het samenstellen van grote 
datasets, die duizenden getroffen woningen bevatten, na 
grootschalige overstromingen zoals die van de Elbe in 
Duitsland en van Katrina in de Verenigde Staten. De ver-
wachting is dat dit in de toekomst betere gevalideerde scha-
defuncties moet opleveren.

De schadefuncties die in Vlaanderen gebruikt worden, 
zijn afgebeeld in figuur 12. Verschillende landgebruiks-
klassen hebben verschillende curves, omdat die anders 
reageren op een bepaalde hoeveelheid water. Residentiële 
gebouwen hebben bijvoorbeeld een curve die in het be-
gin slechts traag stijgt terwijl de curve van inboedel reeds 
snel stijgt aangezien veel dure inboedel zich op de grond 
bevindt. De curve van inboedel vertoont trouwens een op-
vallende knik (tussen 1 en 2 meter) die veroorzaakt wordt 
door het feit dat er zich op die hoogte weinig inboedel 
bevindt. Boven de 2 meter start dan meestal de verdie-
ping van een gebouw en stijgt de curve van inboedel weer 
sterk. Opvallend bij de schadefuncties van gebouwen en 
inboedel is ook dat de curve pas start vanaf een bepaalde 
drempelhoogte (25 cm bij residentiële gebouwen en 50 
cm bij industriële gebouwen). Dit komt omdat er in wer-
kelijkheid bij de laagste waterdieptes ook dikwijls geen 
schade voorkomt omdat huizen bijvoorbeeld een stuk 
boven het maaiveld gebouwd worden (een echte fysieke 
drempel) of dat er bij lage waterstanden effectieve be-
schermingsmaatregelen genomen kunnen worden zoals 
zandzakken of schotten.

Andere landgebruiksklassen zonder bebouwing hebben 
dan weer schadefuncties die zeer snel stijgen aangezien 
het grootste deel van de schade zich daarbij zeer dicht bij 
de bodem bevindt. Bij recreatiegebied en residentieel ge-
bied is er reeds 50% schade bij 25 cm en 100% bij 50 cm 
waterdiepte. Bij akkerland en weiland stijgt de curve zelfs 
nog sneller. Bij deze klassen is de determinerende factor 
immers niet de waterdiepte maar het tijdstip (een parame-

ter die reeds in de berekening van de maximale schade ver-
vat zit) waarop de overstroming gebeurt.

3.4 Slachtoffers

Naast het berekenen van economische schade kan in LA-
TIS ook de ‘menselijke’ schade berekend worden, name-
lijk het aantal dodelijke slachtoffers bij een overstroming. 
Het principe is hetzelfde als bij de economische schade al 
worden er geen schadefuncties gebruikt maar wel verdrin-
kingsfactoren, die niet alleen gebaseerd zijn op de water-
diepte (zie figuur 13) zoals bij economische schade maar 
ook op de stijgsnelheid (zie figuur 14) en de stroomsnel-
heid. Deze parameters worden ook in de eerste stap van het 
risicomodel (zie figuur 2) geproduceerd door de specifieke 
modelleringssoftware. Ze worden gebruikt omdat bij hoge 
stijgsnelheid de mogelijkheden om te vluchten verkleinen 
en bij hoge stroomsnelheid het gevaar bestaat dat huizen 
instorten en de inwoners daarvan omkomen. De 3 aparte 
verdrinkingsfactoren worden uiteindelijk gecombineerd 
tot één integrale verdrinkingsfactor: bij extreme stroom-
snelheden (wanneer de stroomsnelheid meer dan 2 m/s 
bedraagt of wanneer het product van de stroomsnelheid en 
de waterdiepte meer dan 7 m2/s bedraagt) wordt er aan-
genomen dat de integrale verdrinkingsfactor 100% is. In 
de andere gevallen wordt het product genomen van de ver-
drinkingsfactoren van stijgsnelheid en waterdiepte voor de 
integrale verdrinkingsfactor.

Specifieke input voor de slachtofferberekening is tenslotte 
ook de bevolkingsdichtheidskaart. Dit is een kaart die geba-
seerd is op de algemene landgebruikskaart (figuur 11) waar-
bij de inwoners van een gemeente verdeeld worden over 
de landgebruiksklasse residentiële gebouwen. Deze bevol-
kingsdichtheidskaart wordt uiteindelijk gecombineerd met 
de integrale verdrinkingsfactor tot een slachtofferkaart. 
Net zoals bij economische schade kan dit proces herhaald 
worden voor verschillende terugkeerperioden en kunnen 
de verschillende slachtofferkaarten gecombineerd worden 
tot 1 risicokaart (uitgedrukt in slachtoffers per m2 per jaar). 
Op basis van deze kaarten kunnen de gegevens dan gegroe-
peerd worden op een voor het beleid nuttig niveau (bijvoor-
beeld slachtoffers per gemeente per jaar).

4	toepassIngen

De hierboven beschreven methodologie werd in de voorbije 
jaren ingezet in tal van Vlaamse studies en internationale 
projecten. Typische studies zijn bijvoorbeeld onderzoeken 
voor het bouwen van nieuwe infrastructuur (verhoogde 
dijken, nieuwe sluizen, gecontroleerde overstromingsge-
bieden,…) op de waterlopen of aan de kust waarbij de re-
sultaten van de risicoberekeningen gebruikt worden om 
verschillende alternatieve maatregelen of ontwerpen tegen 
elkaar af te wegen. Hierbij wordt het overstromingsrisico 
van de huidige situatie berekend waarna het overstro-

Figuur 12
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mingsrisico ook berekend wordt voor de verschillende al-
ternatieven. Deze cijfers kunnen dan dienen bij de kosten-
baten-analyses.

Een bekend project waarin dit procedé gebruikt is bijvoor-
beeld het Kustveiligheidsplan. Om de kust te beschermen 
tegen stormen met hogere terugkeerperioden en de stij-
gende zeespiegel worden momenteel en in de komende 
jaren overal langs de kust ingrijpende infrastructuurwer-
ken uitgevoerd. Dit gaat van strandophogingen, storm-
muurtjes, hogere dijken tot een echte stormvloedkering in 
de haven van Nieuwpoort. Om de juiste keuzes te maken 
tussen de verschillende alternatieven, werd de risicometho-

dologie (waarbij zowel economische schade als slachtoffers 
berekend werden) hierbij ingezet als een zeer nuttig hulp-
middel.

Daarnaast wordt de risicomethodologie ook regelmatig 
ingezet in meer theoretische onderzoeksprojecten. In het 
kader van zo’n Europees Interreg-project, AMICE, wat 
een samenwerking was tussen onderzoeksinstituten uit 
verschillende landen die aan de Maas liggen, werden ver-
schillende klimaatscenario’s voor het Maasstroomgebied 
ontwikkeld. Op basis van deze klimaatscenario’s kon het 
hydrologisch gedrag voorspeld worden voor verschillende 
tijdshorizonten. In het project wordt uitgegaan van een 

Figuur 13 Figuur 14

Figuur 15
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toename van de afvoer in natte perioden van 15% in het 
tijdsvenster 2020-2050 en van 30% in het tijdsvenster 
2070-2100, wat zich uiteraard vertaalt in grotere overstro-
mingen. 

Dit wordt geïllustreerd in figuur 15 waarbij de overstro-
mingskaart voor een overstroming met terugkeerperi-
ode 100 jaar wordt voorgesteld voor de huidige situatie 
(links), voor het tijdsvenster 2020-2050 (midden) en voor 
het tijdsvenster 2070-2100 (rechts). 

Wanneer deze overstromingskaarten vervolgens doorge-
rekend worden met LATIS blijkt dat een overstroming 
met eenzelfde terugkeerperiode (100 jaar) in het tijdsven-
ster 2020-2050 2,5 keer en in het tijdsvenster 2070-2100 
3,5 keer zoveel schade zou veroorzaken in het Vlaamse ge-
deelte van het Maasbekken in vergelijking met de huidige 
situatie (zie tabel 1).
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Tabel 1: Economische schade bij overstroming met terugkeerperiode 100 jaar

huidige situatie tijdsvenster 2020-2050 tijdsvenster 2070-2100

1 19,8 miljoen 1 52,1 miljoen 1 70,5 miljoen


